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Skriv og les

Hva er Skriv og les?
Skriv og les gir elevene mulighet til å produsere og utgi egne digitale bøker med tekst, bilde og lyd. 
Skriv og les er utviklet i henhold til metodene «skrive seg til lesing» og «oppdagende skriving». 
Med læringsverktøyet kan elevene velge et bilde og skrive eller snakke inn en tilhørende tekst på sitt 
aktuelle skriftspråknivå. Læreren kan så oversette barnets skriveforsøk til «voksenskriving», som bar-
net igjen kan speile sin egen skriving i, og lære av.

Gode råd
Slik motiverer du barnet til å skrive
Hvordan motiverer man barna til å skrive? Og hvordan støtter man barna i skriveprosessen, slik at 
skriveutviklingen optimeres?

Før dere skriver

Modelltekster
Finn og les modelltekster som kjennetegner den sjangeren eller skrivehandlingen elevene skal skrive i. 
Snakk om hvilke kjennetegn man skal se etter og hvordan disse kommer til uttrykk i modellteksten.

Organisering
Vurder om elevene skal skrive i par eller individuelt ut i fra innhold og faglige mål. Pass på at det blir 
tid til voksenskriving til alle tekstene. Vurder om det kan være hensiktsmessig at barna har som lekse 
å ta bilder til fortellingen slik at mest mulig tid på skolen blir brukt til selve skrivingen.

Motiver barnet
Hjelp barnet med å ta bilder av ting som det kan være moro å skrive om. Man kan f.eks. dra på tur eller 
ta bilder av dyr. Eller man kan lage oppstillinger med leketøy og ta bilder av ulike scener man kan 
skrive om.

Vær «medforfatter»
Når barna skal skrive, er det lurt å være «medforfatter» på boka. 
Lytt til barnas spontane forslag og hjelp dem på vei. 
Still spørsmål og hjelp til med å bringe fortellingene videre. Husk 
likevel å akseptere barnets formuleringer og fortellingsstruktur, 
slik at barnet beholder eierskapet til teksten – og også beholder 
motivasjonen.

Samarbeid på tvers
Det kan være en god idé å innlede et samarbeid med eldre 
elever på mellomtrinnet eller ungdomstrinnet, slik at de hjelper 
til med voksenskrivingen. 



Mens dere skriver

Tilpass prosessen til barnets nivå
Hvis skriveprosessen blir for vanskelig for barnet, kan han eller hun i stedet lese fortellingen høyt eller 
ta den opp med mikrofonen. Den voksne kan da skrive teksten i voksenfeltet. Barnet kan deretter selv 
skrive av voksenteksten inn i feltet for barneskriving.

Voksenskriving
Den voksnes «oversettelse» av teksten skal være så grammatisk korrekt som mulig. Barnet skal lære 
å stave riktig, men det er også viktig at de ser hvordan punktum, komma og store bokstaver brukes. 
Hvis det blir dårlig tid til voksenskrivingen, prioriter gjerne de med størst behov. Foreldrene til de 
resterende barna kan med fordel oppfordres til å voksenskrive med barn hjemme.

Les høyt
La elevene lese bøkene høyt for hverandre underveis i skriveprosessen med det formål å gi og motta 
konstruktiv kritikk.

Etter at dere har skrevet

Hjelp til høytlesing
Hvis det er vanskelig for barnet å lese sin egen tekst, kan man spille inn teksten via mikrofon-
funksjonen og spille av denne igjen før barnet selv leser teksten. Mens den innspilte teksten spilles av, 
kan barnet peke på de ordene som leses høyt.

Del bøkene
Når bøkene deles med familie og venner, motiverer det barnet og gir ekstra lyst til å skrive mer. 
Barnet tenker på seg selv som forfatter og får øynene opp for skriftspråkets mange muligheter.

Les høyt
La elevene lese høyt for hverandre, for yngre elever på skolen eller for barn i en nærliggende 
barnehage. Elevene bør også lese høyt for foresatte, søsken eller besteforeldre. Man bør også med 
jevne mellomrom dele elevenes arbeider, enten som utskrift (A5-hefter), som e-post til familien, eller 
på klassens felles bokhylle. 
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